
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas - UAB „Terra recycling“, Terminalo g. 2, Terminalo g. 4, 

Vilties g. 28, Kuprioniškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. Tel.: 8-698-07414, el. paštas: 

minsko@ekoterra.lt  

Planuojamos ūkinės veiklos dokumentų rengėjas - UAB „Biosistema“, Fabijoniškių g. 96, 07100 

Vilnius, tel.: 852761679, el. p. info@biosistema.lt  

Planuojama ūkinė veikla - Pavojingų ir nepavojingų atliekų supirkimo ir perdirbimo komplekso 

veiklos išplėtimas. 

Planuojamos ūkinės veiklos vieta - Terminalo g. 2, Terminalo g. 4, Vilties g. 28, Kuprioniškių k., 

Nemėžio sen., Vilniaus r. 

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus:  

Vilniaus rajono savivaldybės administracija (Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel.: 852751961, el. 

paštas: vrsa@vrsa.lt); 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamentas (Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel.: 

852649676, el. paštas: vilnius@nvsc.lt); 

Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (Pamėnkalnio g. 30, Vilnius, tel.: 852717534, el. 

paštas: vilnius.pgv@vpgt.lt); 

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius (Šnipiškių g. 3, Vilnius, 

tel.: 852731024, el. paštas: vilnius@heritage.lt); 

PAV ataskaitą tvirtins ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktinoje vietoje 

priims atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel.: 

870662008, el. paštas: aaa@aaa.am.lt).  

Susipažinti su PAV ataskaita galima nuo 2017-10-17 iki 2017-11-06 imtinai:  

UAB „Terra recycling“, Terminalo g. 2, Terminalo g. 4, Vilties g. 28, Kuprioniškių k., Nemėžio sen., 

Vilniaus r. personalo patalpose, tel.: 8-698-07414, darbo dienomis (8-16 val); 

UAB „Biosistema“, Fabijoniškių g. 96, 07100 Vilnius, tel.: 852761679, darbo dienomis (8-16 val); 

Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel.: 852751961; 

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Nemėžio seniūnijoje, V.Sirokomlės g. 8, Nemėžio k., 

LT-13260 Vilniaus r., tel.: 852355296. 

PAV ataskaita paskelbta PAV dokumentų užsakovo ir rengėjo interneto tinklalapiuose: 

www.biosistema.lt / http://www.ekoterra.lt/ 

Viešas susirinkimas ir visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita įvyks 2017 m. lapkričio 18 

d. 10:00 val., UAB „Terra recycling“, Terminalo g. 2, Terminalo g. 4, Vilties g. 28, Kuprioniškių k., 

Nemėžio sen., Vilniaus r. personalo patalpose. 

Iki viešo susirinkimo pasiūlymus raštu, el. paštu ir telefonu galima teikti: PAV dokumentų 

rengėjui – UAB „Biosistema“, Fabijoniškių g. 96, 07100 Vilnius, tel.: 852761679, el. p. 

info@biosistema.lt. 

Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai 

institucijai. 
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